
הריגת שכם

בכור שור

  שנראו לה כאחים, שמסרו נפשם עליה, אבל האחרים לא רצו לפשוט בהם יד, כי אמרו שלא כדיןשמעון ולוי אחי דינה.

 הוא, שהרי עשו כל מה שגזרנו עליהם, אבל כשאמרנו להם היה דעתינו לנקום בהם, ולכך שאלו מהם דבר שהיו סבורים

 שלא יעשו לעולם. … אבל משעשו, לא רצו לעשות שלא כדין, אבל שמעון ולוי שהיו בעלי כעס אמרו: בין כדין ובין שלא

1כדין ננקום מהם.

רמב"ם

 וכיצד מצווין הן על הדינין. חייבין להושיב דיינין ושופטים בכל פלך ופלך לדון בשש מצות אלו. ולהזהיר את העם. ובן נח

 שעבר על אחת משבע מצות אלו יהרג בסייף. [כיצד? אחד העובד עבודה זרה או שברך את השם, או ששפך דם, או שבעל

 אחת משש עריות שלהם, או שגזל אפילו פחות משווה פרוטה, או שאכל כל שהוא מאבר מן החי או בשר מן החי, או שראה

  ומפני זה נתחייבו כל בעלי שכם הריגה. שהרי שכם גזל2אחד שעבר על אחת מאלו ולא דנו והרגו - הרי זה יהרג בסייף].

 והם ראו וידעו ולא דנוהו. ובן נח נהרג בעד אחד ובדיין אחד בלא התראה ועל פי קרובין אבל לא בעדות אשה ולא תדון

3אשה להם:

רדב"ז

  וא"ת אמאי אמר יעקב עכרתם אותי וגו' כיון דמדינא קטלו להו. וי"ל כיון שקבלו עליהם המילה גרומפני זה נתחייבו וכו'.

4שנתגייר כקטן שנולד דמי. ודברים הרבה נאמרו בתירוץ קושיא זו ואין להאריך:

רמב"ן

 ואין דברים הללו נכונים בעיני,ורבים ישאלו, ואיך עשו בני יעקב הצדיקים המעשה הזה לשפוך דם נקי?  והרב השיב … 

 שאם כן היה יעקב אבינו חייב להיות קודם וזוכה במיתתם, ואם פחד מהם למה כעס על בניו וארר אפם אחר כמה זמנים,

וענש אותם וחלקם והפיצם, והלא הם זכו ועשו מצווה ובטחו באלוקים והצילם:

 ועל דעתי הדינין שמנו לבני נח בשבע מצות שלהם אינם להושיב דיינין בכל פלך ופלך בלבד, אבל ציווה אותם בדיני גנבה

 ואונאה ועושק ושכר שכיר ודיני השומרים ואונס ומפתה ואבות נזיקין וחובל בחברו ודיני מלוה ולוה ודיני מקח וממכר

 וכיוצא בהן, כענין הדינין שנצטוו ישראל, ונהרג עליהן אם גנב ועשק או אנס ופתה בתו של חברו או שהדליק גדישו וחבל

 בו וכיוצא בהן. ומכלל המצווה הזאת שיושיבו דיינין גם בכל עיר ועיר כישראל, ואם לא עשו כן אינן נהרגין, שזו מצות עשה

 בהם, ולא אמרו (סנהדרין נז א): אלא אזהרה שלהן זו היא מיתתן, ולא תיקרא אזהרה אלא המניעה בלאו, וכן דרך הגמרא

בסנהדרין (נט ב):

 ובירושלמי אמרו בדינין של נח, הטה דינו נהרג, לקח שחד נהרג. בדיני ישראל, כל דין שאתה יודע שאתה שלם ממנו אי

 אתה רשאי לברוח ממנו, וכל שאתה יודע שאי אתה שלם ממנו אתה רשאי לברוח ממנו, אבל בדיניהם אף על פי שאתה יודע

 נראה מכאן שרשאי הגוי לאמר לבעלי הדין איני נזקק לכם, כי תוספת היאשאתה שלם ממנו אתה רשאי לברוח ממנו. 

 בישראל לא תגורו מפני איש (דברים א יז), אל תכניס דבריך מפני איש (סנהדרין ו ב), וכל שכן שלא יהרג כשלא יעשה

:עצמו קצין שוטר ומושל לשפוט את אדוניו

  שפירשו שהרגום על שנתחרטו עלריב”א ורבותינו בעלי התוספות, הדר זקנים בראשית לד:כה. ועיין רבנו יוסף בכור שור בראשית לד:כה-כד1
המילה.

.פה, אבל עיין גם פהקטע זה הוא הוספה על הנדפס מכ"י – עיין 2
 ; רלב”ג [תוך שאר טעמים, וכמו שנביא להלן]. ודלא כיחיאלחזקוני בדרך הראשון; במושב זקנים לד:לא. וכעין זה כתב גם במלכים ט:יד3

גולדהבר שכתב "ביאורו של הרמב"ם לא הובא בשאר ספרי הראשונים [להוציא מושב זקנים], אלא אצל רוב חכמי תימן הקדמונים.”
.רדב"ז שם4
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 ומה יבקש בהן הרב חיוב, וכי אנשי שכם וכל שבעה עממין לא עובדי עבודה זרה ומגלה עריות ועושים כל תועבות השם

 , והכתוב צווח עליהן בכמה מקומות (דברים יב ב): על ההרים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן וגו', לא תלמדהיו

 אלא שאין הדבר מסור ליעקב ובניולעשות וכו' (שם יח ט), ובגלוי עריות כי את כל התועבות האל עשו וכו' (ויקרא יח כז), 

:לעשות בהם הדין

 אבל ענין שכם, כי בני יעקב, בעבור שהיו אנשי שכם רשעים ודמם חשוב להם כמים רצו להנקם מהם בחרב נוקמת, והרגו

 המלך וכל אנשי עירו כי עבדיו הם, וסרים אל משמעתו, ואין הברית אשר נמולו נחשב בעיניהם למאומה כי היה להחניף

 לאדוניהם, ויעקב אמר להם בכאן כי הביאוהו בסכנה שנאמר עכרתם אותי להבאישני, ושם ארר אפם כי עשו חמס לאנשי

 העיר, שאמרו להם במעמדו וישבנו אתכם והיינו לעם אחד, והם היו בוחרים בהם ובעטו בדבורם, ואולי ישובו אל ה' והרגו

5אותם חנם, כי לא הרעו להם כלל. וזהו שאמר כלי חמס מכרותיהם (להלן מט ה):

מושב זקנים

 ואם תאמר בשלמא חמור ושכם היו חייבים מיתה, אבל כל בני העיר למה נהרגו. [ובתירוצו הראשון כתב כדברי הרמב"ם

6ושוב כתב:] ועוד יש לומר שהרגו תחלה חמור, ואחר כך באו בני העיר לעזור לחמור, ועל כן הרגום.

אור החיים

קשה למה יהרגו מי שלא חטא: ועוד למה לא הקדימו בבעל עבירה תחילה:

 אכן הנה בני יעקב לא היה בדעתם להרוג אלא בעל עבירה אלא שכל בני העיר רצו לעמוד בפרץ כנגדם לבל יהרגו מלכם

 אשר ע"כ הרגום מדין רודף והוא אומר ויהרגו כל זכר ובזה השיגו להרוג את חמור ואת שכם וזולת זה לא היו יכולין לנקום

נקם מהמחוייב להם מיתה:

 עוד טעם שהרגו כל בני העיר לצד שהם היו בעזר שכם לגזול דינה ובני נח מחוייבים מיתה על הגזל אבל על העריות אין

7חיוב כי דינה לא היתה אשת איש: ...

רלב"ג

 והנה לא היה אפשר להרוג שכם אם לא בזה האופן כי אם יהרגוהו לבדו ינקמו נקמתו אביו וכל יושבי עירו וידם גם כן היה

 במעל הזה כי היה בידם למחות לו לעשות זה הפועל המגונה או מפני שלא השתדלו שיהיה נהרג עליה במשפט ולזה הרגו

8כולם

גור אריה

 אך קשה אם שכם חטא כל העיר מה חטאו להרגם. ותירץ הרמב"ם … ובאמת דבר תימה הם אלו הדברים כי איך אפשר להם

 לדון את בן נשיא הארץ כי היו יראים מהם ואף על גב שנצטוו על הדינין היינו כשיוכלו לדון אבל אונס רחמנא פטריה ואיך

אפשר להם לדון אותם.

 ונראה דלא קשיא מידי משום דלא דמי שני אומות כגון בני ישראל וכנעניים שהם שני אומות כדכתיב והיינו לעם אחד

 ומתחלה לא נחשבו לעם אחד ולפיכך הותר להם ללחום כדין אומה שבא ללחום על אומה אחרת שהתירה התורה. ואף על

 גב דאמרה התורה כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום היינו היכי דלא עשו לישראל דבר אבל היכי דעשו

 לישראל דבר כגון זה שפרצו בהם לעשות להם נבלה אף על גב דלא עשה רק אחד מהם כיון דמכלל העם הוא כיון שפרצו

 להם תחלה מותרים ליקח נקמתם מהם וה"נ כל המלחמות שהם נמצאים כגון צרור את המדינים וגו' אף על גב דהיו הרבה

.רמב"ן בראשית לד:יג5
.מושב זקנים בראשית לד:לא6
.אור החיים בראשית לד:כה7
.רלב"ג וישלח באור הפרשה8
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9לא עשו אין זה חלוק כיון שהו באותה אומה שעשה רע להם מותרין לבוא עליהן מלחמה וכן הם כל המלחמות:

למה הרגו את אנשי שכם?

בכור שור – בין כדין בין שלא כדין•

רמב"ם (חזקוני, רלב”ג מושב זקנים), רמב"ן•

 ר"ש ישראלי – מחלקותם אם נהרג גוי על עבירה שאינה שכליות, ואם יש לו פטור על שלא דנו מטעם פחד שאינו•

משום פיקוח נפש ממש

רודף: מושב זקנים, אור החיים, רלב"ג [מושב זקנים: אחר שהרגו שכם, אור החיים: קודם, רלב"ג: יראו שינקמו]•

כולם ידם במעל: רלב"ג (היה להם למחות), אור החיים (עזרו לגזול)•

גור אריה•

ישעיה ליבוביץ

 הבעייה הגדולה מתעוררת בקשר לאופן ניהול המלחמה, הנמשכת והולכת עד היום, ולמה שאחרי מלחמה זו. הבעייה גדולה

 וקשה מאד : מאחר שניתנה רשות ל"אומנותו של עשו", נעשתה ההבדלה בין המותר ואסור, בין המוצדק והפסול, דקה מאד

- ממש כאותו "טפח שבין גן-עדן וגיהנום" (פסיק' ב'), ואנו חייבים בבדיקה ובבחינה אם פרצנו מחיצה זו או לאו.

 יש ויש בידינו להצדיק את פעולתנו בפני "העולם". דובריו ודבריו של "עולם" זה מגנים אותנו על שנקטנו בשיטות "תגמול"

 - הענשה אכזרית והמונית של חפים-מפשע על מעשי-פשע של אחרים מתוך מגמה למנוע הישנות מעשים אלה, בשיטות

 שנפסלו והורשעו על-ידי מצפון העולם. אנו נוכל לטעון, שלא נהגנו אחרת מאשר האומה האמריקנית, בהסכמת האומה

 הבריטית, בפרשת הפצצה האטומית : כשראתה אמריקה את עצמה בשנה הרביעית של המלחמה, שלא היא פתחה בה ולא

 היא גרמה לה, ואחרי אבדן רבע-מיליון מטובי בניה בפני הפרספקטיבה של המשך מלחמה זו בסיגנון איבו-ג'ימה ואוקינאוה

  אזרחים שקטים, רובם נשים וילדים,100,000למשך זמן שאין לראותו מראש - הביאה האימה לידי מעשה-הזוועה של הרג 

 ביום אחד לשם סיומו המהיר של סיוט זה. אף אנו נמצאים היום בשנה הששית של מלחמה שנכפתה עלינו ושנהפכה סיוט

 מתמיד של אימת שוד ורצח, עד שנטרפה דעתם של תושבי הגבול ושל האחראים לבטחונם וחייהם והם החזירו מכת הרג

ואבדן אכזרית.

 יש ויש למצוא הצדקה למעשה זה, אך אל נשתדל למצאה, ונכיר במועקה שהיא מטילה עלינו. יש תקדים לקיביה, וממנו

 נלמד : מעשה שכם ודינה. לא מרשעות והפקרות עשו בני-יעקב מה שעשו : טענה ניצחת היתה להם : "הכזונה יעשה את

 אחותנו" ? ! ואף התורה המספרת את מעשה שמעון ולוי בשכם מוסיפה על תיאור הזוועה שלוש מלים - שלוש מלים בלבד

 - שבהן לכאורה ניתנת ההערכה המוסרית של הדבר : "...ויבואו אל העיר בטח ויהרגו כל זכר, ואת חמור ואת שכם בנו הרגו

 לפי חרב..  בני יעקב באו על החללים ויבוזו העיר, אשר טימאו אחותם...". ואעפ"כ נתקללו שני שבטים בישראל לדורות

בגלל מעשה זה  ע"י יעקב אביהם - הוא ישראל.

 אפשר ואפשר לנמק ולבסס, להסביר ולהצדיק את מעשה שכם-קיביה מבחינת כל עקרונות המוסר הניתנים לשיקול ולחישוב

 ראציונלי. אולם קיים גם פוסטולט מוסרי, שאינו כלל בגדר שיקול וחישוב, ושממנו נובעת קללה על כל השיקולים

 והחישובים המוצדקים והנכונים הללו. מעשה-שכם וקללת יעקב אבינו, בשעה שחזה לבניו את ואחרית-הימים - זוהי דוגמה

לפרובלימטיקה המוסרית המחרידה, שייתכן מעשה שהוא מוסבר ומנומק, ואפילו מוצדק (!) - ואעפ"כ הוא מקולל.

 ההדגמה מן התורה - אין משמעותה האמונה בייחודו המוסרי של ישראל או בייחודו של "מוסר-היהדות". אין משמעותה

 שלנו כיהודים אסור לעשות מעשה זה ; אלא זוהי הדגמה שאסור לעשות מעשה זה. "מוסר-היהדות" הוא מן המושגים

.גור אריה בראשית לד:יג9
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 המפוקפקים ביותר - ולא רק משום שאין המוסר סובל שם-תואר מצמצם ואינו יכול להיות "יהודי" או "לא-יהודי" : עצם

 המושג "מוסר-היהדות" הוא סתירה מיניה וביה בשביל כל מי שאינו מתעלם בכוונה מן התוכן ומן המשמעות הדתיים של

 היהדות – ז. א. בשביל מי שאינו מזייף את היהדות. המוסר כהכוונת רצייתו של האדם כלפי מה שהוא רואה כחובתו ("אין

 במציאות בעולם - ואף לא ניתן להיתפס במחשבה מחוץ לעולם - שום דבר הראוי להיקרא טוב ללא הסתייגות, אלא הרצייה

 [או הכוונה] הטובה בלבד" : קאנט !) או כלפי מה שהוא מבין בטבע המציאות (הסטואה; שפינוזה) - המוסר הוא קטיגוריה

 אנתרופוצנטרית-אתיאיסטית, שאינה מתיישבת עם ההכרה הדתית או עם ההרגשה הדתית ; זו אינה מכירה אלא את "הטוב

 והישר בעיני ה' " - לא את "הטוב והישר"! ואינה מעריכה את "החכם בחכמתו" אלא את "המשכיל ויודע את ה' ". עובדה

 היסטורית- אמפירית היא - במחילת עצמותיהם של שד"ל, אחה"ע והרמן כהן - שהיהדות לא הפיקה תורת-מידות ספציפית

 ומעולם לא התגלמה במוסר ולא דגלה בו. תורת-המידות של היהדות אינה אלא הקיום הקפדני של תורה ומצוות שמשמעותן

10המוסרית ניתנת לאינטרפרטציות שונות.

יחיאל גולדהבר, מעשה הריגת עיר שכם•

עמוד הימיני סימן ט"ז•

ר' ד"ר נריה גוטל, לחימה בשטח רווי אוכלוסיה אזרחית•

ישעיהו ליבוביץ, לאחר קיביה•

ר' יואל עמיטל, פרשת וישלח – מעשה שכם•

.לאחר קיביה10
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